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Referat af bestyrelsesmøde 02.04.2019. 
 
Til stede:  Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen, Bernt Freiberg, 

Mark Andersen. 
Afbud:  Knud Reinhardt, Kenneth Runge Rossen. 
 
Referent:  Tage Lauritsen 
Referat fra sidste møde: Godkendt. 
 
Næste møde(r) 

– Tilstræbt første tirsdag i hver måned, kl 18.30. Næste gang før generalforsamlingen og 7.5.2019. 
 

Signalforsyning TV 
– Forsyningen status: 

Nogle medlemmer har oplevet lidt med udfald på web-tv fra Glenten, der køber den hos 
Mediaathand.  
Remedy er: Reprovisionér alle, og bed det berørte medlem logge helt ud af web-tv, og ind igen. Så 
virker det.  

– Vi drøftede mulighed for web-tv fra anden side; denne tages op igen næste gang. 

– Evt. afbrydelser. Ingen. 
 

Økonomi 
– Status. 

– Udeståender: 

– 14 skyldnere, 14.040 kr. 
 

Servicepartner 
– Skader lokaliseret.  

– Skade på kabel ved Tune Parkvej 37 var kosmetisk og er lappet af DKTV. 

– Tegninger mv. 

– Vi får opdaterede Mikado-tegninger på de 3 øer, der er under opgradering. De opgraderede 
tegninger tilstilles servicepartner. 

– Vi får ikke opdaterede tegninger fra DKTV, selv om dette er aftalt. 

– Ø-renoveringer.  

– Følger aftalte plan. Gravning forventes afsluttet torsdag. Renovering starter på NØ mandag 
8.4.2019. Vi holder møde 10.4., så vi taler om de resterende øer. 

– Serviceaftale.  

– Vi har opsagt aftalen med DKTV 31.3., da der er 6 mdr. opsigelse. Vi har indledt forhandlinger 
til anden side. Vi holder møde med denne 10.4.2019. Vi skal have sweep af stikledning og 
afleveringspunkt inde, med i aftalen. 

 
Hovedstation  - Vedligehold. 

– Evt. udeståender.  

– UPS blød nedlukning er fortsat aktuel som opgave (Mark). 

– FM skal flyttes til andet rack (Flemming). 

– Vi skal have opsat Pro-stream server (DVB-C) , der er modtaget fra Harmonic. 
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– Vi forventer sw-opdatering af CableOS om 4 mdr, så alle muligheder 
samles i én server (RPD og RPS). 

– Nyt lagerlokale 

– Dette er sammen med eksisterende garage over 50 m2, og derfor skal der laves en ansøgning 
med det hele, inkl. toilet/kloak. Selve bygningen er på 32 m2. Den samlede ø-renovering skal 
dog være afsluttet inden dette projekt iværksættes. Flemming og Tage hører om byggetilbud. 
 

Internet 
– Status: 1503 kørende modemmer. 

– Router, lagerstatus.  

– 6 stk EPC3940L. Vi rekvirerer derfor 10 EPC3940L; de sendes med fragt til døren. 

– Når vi er færdige med ø-renoveringen for de igangværende 3 øer, åbner vi festen med Arris 
TG3442s. Brugere af disse får så 300 Mbit down, og vi fastholder pris på 155 kr/md for disse. 
Vi har endnu ikke fået endelig pris ved nyleverance; de hidtidige kostede 720 kr. 

– Harmonic – status: Vi venter med software-opgradering af CableOS til vi kan køre både Remote Phy 
Distributed (RPD) og Remote Phy Shelf = linecard (RPS) under samme server. Forventes ca 1.7.2019. 

Låneserveren kører 1.8.5 

RPD i Gørlev er ligeledes opdateret til samme. 

Vi skal have besøg af Harmonic tekniker 11.4, hvor vi så kalibrerer DULC og får opsat modem på 
testporten. Servicevindue skal meldes ud. 

– Gørlev status mv.: Systemet som sådan kører; der er dog en række ting, hvor Panther ikke følger 
med, under overvågning (en håndfuld mangler at blive flyttet over på deres CMTS). Dog skal der 
skiftes software på Wisi-RPD’erne, før vi kan få USSNR ordentligt op. 

Vi skal skifte daisy-chaining ud til fiberswitch, da den første RPD ellers er et single point of failure. 
Dette testes i Tune først. 

– FSA ønsker tilslutning – gerne i løbet af 2019. Ikke lovet nogen dato. Vi afventer nuværende 
udfordringer med (Wisi) RPD’er, som vi ser dem i Gørlev, helt løst, inden vi kaster os over denne. 

– Vi kontakter Gullestrup med henblik på en prisreduktion på mailsiden, og eventuelt en kvotering. 

Vi analyserer fordelingen. De første 155 konti har mere end 1 GB pladsforbrug. Én enkelt bruger 
stikker milevidt af fra de andre og bruger 13 GB. Det alene koster os 109 kr/md. Vi laver en analyse 
over distributionen af forbruget.. 
 

Medlemmer 
– www.tunenet.dk  - GDPR – Du kan se hvad der er registreret under Mit.Tunenet.dk, undtagen noter, 

og de er sjældent personrelaterede. 

– Remindere/opfølgning/forglemmelser 

– Øvrigt. 
 

GPDR 
– Vi skal have lavet en GDPR-aftale med Asomnet, der udfører kundesupport for Gørlev. 

– Beredskab, definitioner, beskrivelser osv. 

– Note – 3-pakke-struktur 2020. 
 

http://www.tunenet.dk/
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Evt. 
– Iab. 

 

Huskeliste 
– Medlemsmøde - Afholdt med få medlemmer tilstede. 

– Generalforsamling - Afholdes 30. april.  Peter laver indlæg i Tuneposten og sørger for udsendelse 

 

 

 

 


